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Prijzenlijst 2012 
 

De Nota Grondprijzen 2010 is nog steeds van toepassing. De prijzen die hierin genoemd 

staan zijn geactualiseerd en opgenomen in de Prijzenlijst 2012. De Nota Grondprijzen 

2010 en de Prijzenlijst 2012 moeten naast elkaar gebruikt worden. 

 

Geldigheidsduur prijzen 

De genoemde prijzen zijn geldig met ingang van 1 januari 2012 en zullen per 1 januari 

2013 worden geactualiseerd op basis van de marktontwikkelingen. Mocht de actualisatie 

van de grondprijzen niet tijdig plaatsvinden dan worden de genoemde bedragen in elk 

geval geïndexeerd met de prijswijziging volgens de consumentenprijsindex, alle 

huishoudens van het CBS (2006=100).  

 

Woningbouwlocaties 

 

De grondprijs van huur- en koopwoningen in categorie 1 is aan elkaar gelijk gesteld. De 

grondprijs voor 2011 voor grondgebonden woningen in categorie 1 bedraagt € 16.500,00 

en de grondprijs voor appartementen op € 11.350,00. 

 

De indeling voor de grondprijzen voor woningbouwprojecten (onder voorbehoud van 

kostendekkende gemeentelijke grondexploitatie) is als volgt: 

 

Woningcategorieën Huurprijs pm / 

Verkoopprijs excl. btw 

Grondquote / 

grondprijs 

Categorie 1 huur*) Grondgebonden < € 555 € 16.500 

Categorie 2 huur*) Grondgebonden < € 653 € 21.650 

Categorie 1 huur*) Appartementen < € 555 € 11.350 

Categorie 2 huur*) Appartementen < € 653 € 16.500 

Categorie 1 – 2 klein huur Appartementen **)  

    

Sociale koop betaalbaar Grondgebonden valt in cat.1 € 16.500 

Categorie 1 koop  Grondgebonden < € 126.050 € 16.500 

Categorie 2 koop Grondgebonden < € 210.084 25% 

Categorie 3 koop Grondgebonden > € 210.084 30% - 35% 

Categorie 3 koop Vrije kavels ***)  Min. € 210 

Sociale koop betaalbaar Appartementen valt in cat.1 € 11.350 

Categorie 1 koop Appartementen < € 126.050 € 11.350 

Categorie 2 koop Appartementen < € 210.084 20% 

Categorie 3 koop Appartementen > € 210.084 25% - 30% 

 

*) De huurgrenzen voor de categorie 1 en 2 sluiten aan bij de Wet op de 

Huurtoeslag; deze is per 1 januari 2011 voor het laatst bijgesteld. 

**) Voor de categorie kleine huurwoningen, dit zijn woningen met een 

vloeroppervlakte (GBO) kleiner dan 65 m2, worden een maximale huur en een 

grondprijs gehanteerd die worden afgeleid van de bedragen voor de categorie 1 

en 2 op basis van de vloeroppervlakte (GBO) van de woning. Hierbij wordt 

uitgegaan van een oppervlakte van 65 m2 voor een normale woning. De 

maximale huur voor een jongerenappartement in categorie 1 van 40 m2 bedraagt  

40/65 maal €555 = € 342 en de bijbehorende grondprijs bedraagt 40/65 x € 

11.350 =  € 6.985. Overigens geldt voor de categorie kleine huurwoningen ook 

dat de categoriegrens naar rato wordt aangepast.  

***) Voor de vrije kavels wordt een minimumprijs gehanteerd van € 205 per m2. Per 

bouwplan zal moeten worden bekeken welke prijs moet worden gerekend. Hierbij 

is de ligging van de grond bepalend. 
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NB:  de huursubsidiewet blijkt uit te gaan van een zogenaamde subsidiabele huur; dat 

wil zeggen inclusief een deel van de servicekosten. De hierboven genoemde 

grenzen zijn dan ook incl. dat deel van de servicekosten… 

 

De huurwoningen met een huur boven de € 653,- per maand zijn voor de berekening van 

de grondprijs met de koopwoningen vergelijkbaar gemaakt door de huuropbrengst om te 

rekenen naar een investeringsbedrag voor deze woningen. De huuropbrengst per maand 

wordt daarvoor vermenigvuldigd met 12. Deze jaarhuur wordt vermenigvuldigd met 

100/3,67 om tot een investeringsbedrag te komen. Het resultaat van deze berekening 

wordt beschouwd als vergelijkbare VON-prijs. 

Voorbeeld: een grondgebonden woning met een kale maandhuur van € 750 levert 

jaarinkomsten op van 12 x € 750 = € 9.000. Dit levert een investeringsbedrag op van  

100/3,67 x € 9.000 = € 245.232 V.O.N. inclusief btw. Een woning met een huur van  

€ 750 is vergelijkbaar met een koopwoning van € 245.232 V.O.N. inclusief btw en  

€ 206.077 V.O.N. exclusief btw. Met de grondquote van 25% (zie tabel) wordt de 

grondprijs dan € 61.308 inclusief btw of € 51.519 exclusief btw.  

 

Niet -  Woningbouw 

 

Kantoren 

De gronduitgifteprijs voor nieuwe kantoorontwikkelingen is locatie afhankelijk; per locatie 

zal de grondprijs vastgesteld worden rekeninghoudend met meerdere factoren zoals de 

locatie binnen de gemeentegrens, de omgeving, de afstand tot voorzieningen e.d. 

De grondprijs voor nieuwe kantoorontwikkelingen bedraagt minimaal € 110,00 excl. btw 

per m2 Bruto Vloer Oppervlakte (bvo). 

Voor gronduifte waarbij het totale aantal m2 bvo minder is dan de oppervlakte van het 

uit te geven bouwterrein wordt de gronduitgifteprijs bepaald door het aantal m2 uit te 

geven bouwterrein, met een minimum van € 110,00 per m2. (In deze situatie is de Floor 

Space Index lager dan 1). 

 

Bedrijventerreinen 

De gronduitgifteprijs voor ontwikkelingen op bedrijfsterreinen wordt bepaald door het uit 

te geven m2 bouwterrein te vermenigvuldigen met de geldende grondprijs (van minimaal 

€ 94,00 / m2 grondoppervlakte). Ook hier bepaald de ligging de grondprijs per uit te 

geven m2. 

In onderstaande tabel zijn de geldende grondprijzen (excl. btw) voor de afzonderlijke 

bedrijvenlocaties weergegeven: 

 
Locatie bedrijventerrein Minimum grond-

prijs per m2 

Kooypunt fase 2 € 94 

Kooypunt fase 3 € 101 

Meester Tigchelaar € 109 

Doggerswijk West € 113 

Overige bedrijventerreinen (vanaf-prijs) € 94 

Toeslag zichtlocaties (minimaal) 17,5% 

* Moet nog in ontwikkeling worden genomen.  

 

Detailhandel, gezondheidszorg, horeca en recreatie 

Voor detailhandel, gezondheidszorg, horeca en recreatie wordt een vaste minimumprijs 

bepaald per m2 bruto vloer oppervlak (bvo). Indien de floor space index lager dan 1 is 

wordt in plaats van het aantal m2 bvo de grondoppervlakte gehanteerd. De gehanteerde 

prijzen per functie zijn als volgt: 

 

Detailhandel Minimaal € 175,- per m2 bvo excl. btw 

Horeca Minimaal € 175,- per m2 bvo excl. btw 

Gezondheidszorg Minimaal € 150,- per m2 bvo excl. btw 

Recreatie (onbebouwd) Minimaal € 50,- per m2 excl. btw 
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Overige functies 

 

Maatschappelijke accommodaties 

Voor maatschappelijke accommodaties geldt daarom een vaste grondprijs per m2 

uitgeefbare grond van € 94,00 excl. btw. De vaste grondprijs wordt gerekend over de 

oppervlakte van de af te nemen kavel of, indien hoger, het aantal te ontwikkelen m2 

bvo. 

 

Nutsvoorzieningen 

Stukjes grond ten behoeve van nutsvoorzieningen (bijv. trafohuisjes) hebben een vaste 

grondprijs van € 125,00 per m2 excl. btw. 

 

Gemeentegrond met de bestemming tuin of groen(voorziening) 

Is bepaald dat (vergunningsvrije) bouwwerken gerealiseerd kunnen worden dan wordt 

een marktconforme grondprijs in rekening gebracht. In het geval dat geen 

(vergunningsvrije) bouwwerken gerealiseerd kunnen worden, dan bedraagt de 

verkoopprijs € 100/m2 (inclusief btw c.q. excl. kosten koper). 

 


